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P O L S K I PAT R O L M O N I T O R I N G U Ś R O D O W I S KA
21-22 lutego br. odbyło się
czwarte i zarazem ostatnie
spotkanie Klubu Młodego
Naukowca organizowanego
w ramach Polskiego Patrolu
Monitoringu Środowiska.
Członkowie Koła Naukowego
Ochrony Środowiska
wspólnie z przedstawicielami
Związku Miast i Gmin
Morskich przedstawili
zagadnienia dotyczące
źródeł zanieczyszczeń
atmosfery, metod ich
zapobiegania oraz
wykrywania za pomocą
nowoczesnych technik
analitycznych. W ramach
dwudniowych warsztatów
na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Gdańskiego
spotkali się licealiści z całego
kraju zainteresowani
ochroną środowiska.

U

czniowie mieli okazję zapoznać
się z metodyką wyznaczenia
składu gazów za pomocą techniki chromatografii gazowej (GC). Aby
ułatwić zasadę działania chromatogra-
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IV spotkanie
Klubu Młodego
Naukowca

fu gazowego, uczestnicy samodzielnie
wykonali analizę wyizolowanych z gleby wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) pochodzących z niskiej emisji. WWA, będące

produktem niepełnego spalania paliw
kopalnych, ulegają stopniowej dystrybucji w środowisku, gdzie ostatecznie deponowane są w glebie. Młodzi
naukowcy sprawdzili również, jakie

Związek Miast i Gmin Morskich

niebezpieczne związki z grupy WWA
zawiera gleba pobrana z terenów przydrożnych czy w okolicach domków
jednorodzinnych.
Po wykonaniu analiz uczniowie napisali krótki test sprawdzający zdobyte
przez nich umiejętności, który wypadł
znakomicie!
Drugi dzień Klubu Młodego Naukowca rozpoczął wykład porównujący podstawowe metody instrumentalne analizy zanieczyszczeń powietrza
z metodami opierającymi się na obserwacji organizmów żywych występujących na terenie danego obszaru lub
ekosystemu (tzw. metody bioindykacyjne).
Wykorzystując automatyczny analizator spalin, młodzi pasjonaci porównali stężenia tlenków węgla, azotu
i siarki emitowane w wyniku spalania
paliw ciekłych w silnikach samochodowych. Badane auta różniły się typami silników (benzynowe oraz diesle),
a także fabrycznie zainstalowanymi
układami oczyszczania gazów wylotowych (katalizator, układ dopalania
spalin lub jego brak) oraz datą produkcji. Zanotowano znaczne różnice
w składzie spalin samochodowych.
Najlepszy wynik uzyskało auto z silnikiem benzynowym oraz fabrycznie zainstalowanym system zawracania i dopalania części spalin. Uczniowie zostali
również zapoznani z technologiami
CZAS MORZA 1(62) marzec 2015

ochrony atmosfery oraz stosowanymi
w przemyśle metodami odsiarczania
paliw. Omówione zostały także metody redukcji zanieczyszczeń przed
przedostaniem się ich do atmosfery.
Po zakończeniu części poświęconej
wykładom młodzi badacze wykonali
plakaty o tematyce dotyczącej źródeł,

konsekwencji oraz metod zapobiegania niskim emisjom. Uczestnicy zaprezentowali i omówili przygotowane
przez siebie prace.
Członkowie Koła Naukowego
Ochrony Środowiska odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie
warsztatów w ramach PPMŚ bardzo
wysoko ocenili kompetencje i wiedzę
uczestników spotkania, wyrażając
zarazem zadowolenie z możliwości
podnoszenia poziomu świadomości
na temat niskich emisji w środowisku
młodych ludzi, którzy będą ją w przyszłości rozpowszechniać.
Na zakończenie spotkania Klubu
Młodego Naukowca każdy z uczestników oraz opiekunów otrzymał gratulacje oraz dyplom potwierdzający
uczestnictwo w warsztatach.
W ramach PPMŚ odbyło się jeszcze
jedno wydarzenie, na którym spotkaliśmy się z uczestnikami klubu. 6 marca
na Wydziale Chemii UG odbył się ogólnopolski finał olimpiady wiedzy nt. niskich emisji, o którym piszemy osobno.
PIOTR URBASZEK
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Ogólnopolska olimpiada
wiedzy nt. niskich emisji

C

6 marca br. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbył się finał ogólnopolskiej
olimpiady wiedzy na temat niskich emisji, stanowiący podsumowanie kampanii
informacyjno-edukacyjnej PPMŚ – Polski Patrol Monitoringu Środowiska
dofinansowanej ze środków NFOŚiGW. Uczestników przywitał
dziekan Wydziału Chemii UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

elem olimpiady było przede
wszystkim zapoznanie młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi
zanieczyszczeń powietrza w Polsce,
przybliżenie zagadnień dotyczących niskich emisji, kształtowanie świadomości
ekologicznej oraz właściwych postaw
młodego pokolenia wobec środowiska,
czemu służyły spotkania Klubu Młodego
Naukowca, przygotowujące uczniów do
olimpiady.
Olimpiada składała się z dwóch etapów: eliminacji i finału. Do uczestnictwa
w finale konkursu zakwalifikowanych
zostało 37 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Na finał do Gdańska przyjechało 35 uczniów reprezentujących Gdynię, Puck, Słupsk, Koszalin,
Bydgoszcz, Radomsko, Cieszyn, Trzciankę
i Jelenią Górę. Etap finałowy składał się
z pisemnego testu oraz części ustnej,

w trakcie której finaliści odpowiadali przed publicznością na pięć pytań.
Olimpijczycy walczyli o 5 indeksów na
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, nagrody rzeczowe i prestiż, dlatego
też nie zabrakło stresu, tremy, wzruszeń
i radości.
Laureatami olimpiady zostali:
I miejsce: Karolina Pomian – VI Liceum
Ogólnokształcące z Gdyni;
II miejsce: Wojciech Husar – II Liceum
Ogólnokształcące z Cieszyna;
III miejsce: Aleksandra Olczyk – Zespół
Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska
z Radomska;
IV miejsce: Joanna Kałuża – II Liceum
Ogólnokształcące z Cieszyna;
V miejsce: Karolina Kwapisz – Technikum Ochrony Środowiska z Trzcianki.
Wszyscy uczestnicy finału otrzymali
z rąk wiceprezydenta Gdańska Andrze-

ja Bojanowskiego dyplomy i nagrody
książkowe.
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy, dziękujemy nauczycielom
za zaangażowanie i przygotowanie
wychowanków do walki o laury. Dziękujemy wszystkim współrealizatorom
projektu: Kołu Naukowemu Ochrony
Środowiska i wykładowcom z UG, Lidze Ochrony Przyrody – Oddział Szczecin, Irenie Bojanowskiej – ekspertowi
w dziedzinie chemii i ochrony środowiska za pomoc merytoryczną i techniczną
przy realizacji projektu.
Zachęceni bardzo dobrymi opiniami
na temat organizacji warsztatów chemicznych i olimpiady, sposobu ich przeprowadzenia, będziemy starać się, aby
temat był kontynuowany w przyszłości.
S Y LW I A L A M E N T

W PIERWSZYM RZĘDZIE NASI ZWYCIĘZCY: ASIA KAŁUŻA, II LO CIESZYN;
KAROLINA POMIAN, VI LO GDYNIA; KAROLINA KWAPISZ, TOŚ TRZCIANKA;
WOJTEK HUSAR, II LO CIESZYN I OLA OLCZYK, ZSDIOŚ RADOMSKO.
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Publikacje projektu
PPMŚ – Polski Patrol Monitoringu Środowiska

Zainteresowanych zapraszamy
do biura Związku Miast
i Gmin Morskich
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Wspólna prezentacja
transnarodowej marki
SouthCoastBaltic

W dniach 17-25 stycznia br.
w Düsseldorfie odbyła się
46. edycja Międzynarodowej
Wystawy Łodzi i Jachtów
(Boot 2015), stanowiąca
zarówno jedno z największych,
jak i najbardziej renomowanych
wydarzeń tego typu na świecie,
przewidziana między
innymi dla szeroko pojętej
branży żeglarskiej. Zgodnie
z tradycją lat poprzednich,
targi spotkały się z olbrzymim
zainteresowaniem pasjonatów
żeglarstwa, turystyki i sportów
wodnych, konstruktorów łodzi
i jachtów, ale i nie tylko.
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O

bok wielu łodzi żaglowych i motorowych oraz jachtów, a także
różnorodnego
wyposażenia
i akcesoriów żeglarskich, odwiedzający mieli również możliwość zapoznać
się z szerokim wachlarzem produktów
turystycznych z kilkunastu regionów
europejskich, ofertami charterowymi
oraz usługami branżowymi.
Dla Związku Miast i Gmin Morskich,
promującego podczas targów województwo pomorskie i miasto Gdańsk,
oraz pozostałych partnerów współpracujących w ramach projektu „Marriage
– better marina management, harbour
network consolidation and water tourism marketing in the southern Baltic
rim” na rzecz promocji południowego
wybrzeża Bałtyku, transferu wiedzy

dla lepszego zarządzania przystaniami
żeglarskimi oraz rozwoju i konsolidacji
sieci marin poprzez podejście zdecydowanie bardziej innowacyjne, była to
już piąta z kolei, po ubiegłorocznych
targach Wiatr i Woda zorganizowanych w Warszawie oraz targach Boot
& Fun w Berlinie, a także hamburskich targach Hanseboot 2013 oraz
berlińskich targach Boot & Fun 2013,
okazja do promowania idei i piękna
żeglarstwa morskiego oraz walorów
turystycznych reprezentowanych regionów w ramach wspólnego stoiska pod marką SouthCoastBaltic.
Projekt wspólnego stoiska umożliwił
odwiedzającym dogłębne zapoznanie się z ofertą Pomorza Przedniego,
województw zachodniopomorskiego
Związek Miast i Gmin Morskich

i pomorskiego, a także Obwodu Kaliningradzkiego i Okręgu Kłajpedy, oraz
uzyskanie najważniejszych informacji
niezbędnych do zaplanowania udanej
podróży żeglarskiej wzdłuż południowych wybrzeży Bałtyku, od Rugii do
Kłajpedy. Ze szczególnym zainteresowaniem odwiedzających spotkały się
„Przewodnik po portach i przystaniach morskich polskiego Wybrzeża”
oraz „Przewodnik po portach i przystaniach morskich południowego wybrzeża Bałtyku – Pomorze Przednie,
Zachodniopomorskie, Pomorskie, Obwód Kaliningradzki, Okręg Kłajpedy”,
opracowane w ramach powyższego
projektu.
Gorąco zachęcamy Państwa do zaznajomienia się ze szczegółami dotyczącymi realizacji projektu „Marriage
– better marina management, harbor
network consolidation and water tourism marketing in the southern Baltic
rim” dostępnymi na stronie www.project-marriage.net oraz do zapoznania
się z nowo powstałym żeglarskim serwisem internetowym SouthCoastBaltic
(www.southcoastbaltic.eu), stworzo-

nym przez Związek Miast i Gmin Morskich, stanowiącym doskonałe źródło
informacji dotyczących żeglarstwa
morskiego w basenie południowego
Bałtyku.

„South Coast Batlic” to wspólna inicjatywa mająca na celu promocję turystyki
wodnej tworzona przez instytucje pochodzące z Pomorza Przedniego / Niemcy,
woj. zachodniopomorskiego / Polska, woj. pomorskiego / Polska, obwodu kaliningradzkiego / Rosja i okręgu kłajpedzkiego / Litwa. Stanowi część projektu INTERREG IVA „MARRIAGE” (www.project-marriage.net)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.
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URZĄD MORSKI W SŁUPSKU
Ostatni etap robót
budowlanych w ramach
projektu „Remont nabrzeży
Parkowego i Skarpowego
w porcie Darłowo”.

U

rząd Morski w Słupsku wyłonił
wykonawcę ostatniego etapu
robót budowlanych w ramach
projektu „Remont nabrzeży Parkowego i Skarpowego w porcie Darłowo”.
Etap ten przewiduje budowę ciągów
komunikacyjnych w czterech lokalizacjach, łączących nabrzeża z drogą wojewódzką nr 205, a także remont nabrzeża Postojowego II, które znajduje
się pomiędzy nabrzeżami Parkowym
i Skarpowym. W poprzednich etapach wyremontowano (wyłączone od
lat z eksploatacji ze względu na stan
techniczny) nabrzeża poprzez zabicie
nowej ścianki szczelnej, wykonanie
nowego oczepu wraz z nawierzchnią
nabrzeża, wykonanie przyłączy ener-
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Remont nabrzeży
w porcie Darłowo
getycznych oraz sieci oświetleniowej
i kanalizacji deszczowej wraz z separatorem frakcji ropopochodnych. Przy
nabrzeżu Skarpowym stary pomost
drewniany został rozebrany, a w jego
miejsce zamontowano pomosty pływające z infrastrukturą dla potrzeb
cumowania jednostek. Przy nabrzeżu
Parkowym powstał slip do wodowania
jednostek. Kolejny etap stanowiły prace czerpalne, których celem było dostosowanie głębokości toru wodnego
oraz kanału portowego do możliwości
korzystania z nowo wyremontowanych nabrzeży.
Wartość projektu zamknie się kwotą prawie 39 milionów złotych. Jest
on realizowany w ramach Programu

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
(75% dofinansowania z UE, a 25%
z budżetu państwa). Swój wkład ma
również miasto Darłowo, które wykonało i przekazało do Urzędu projekt na remont nabrzeża Skarpowego. Po wielu latach wyłączenia 1397
metrów linii cumowniczej w pełni
służyć będzie użytkownikom darłowskiego portu, a także stworzy naturalną promenadę spacerową wzdłuż
kanału portowego, łączącego miasto z nadmorską dzielnicą Darłówko
Wschodnie i centrum portu. Termin
zakończenia wszystkich robót przewidziano do 30 czerwca 2015 r.

Związek Miast i Gmin Morskich
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Morsy i foczki w Księdze
rekordów Guinnessa
Skrupulatne liczenie przy
głównym wejściu sprawiło,
że lista wchodzących
zamknęła się na 1799. osobie.
Tyle osób, w niedzielę
15 lutego br. znalazło się
na plaży mieleńskiej i weszło
do wody. Mielno wpisało
się w ten sposób do Księgi
rekordów Guinnessa!

P

arada morsów wieńcząca kilkudniowy, XII Międzynarodowy Zlot
Morsów, zaczęła się o godzinie 11.
Przebrani w efektowne i zaskakujące
pomysłowością stroje, z transparentami,
totemami i flagami, a także głośno manifestując swoją obecność – przemaszerowali główną ulicą Mielna. Trasa wiodła
spod hali sportowej do głównego wejścia na plażę.
Organizatorzy sumiennie podeszli do
weryfikacji morsów chcących brać udział
w biciu rekordu. Tym bardziej że próba
bicia rekordu odbywała się pod czujnym
okiem obserwatorów z Guinness World
Records. Jak się okazało, Mielno było doskonale przygotowane do próby bicia rekordu w liczbie osób, które równocześnie
zanurzyły się w wodzie o temperaturze
niższej niż 10 stopni Celsjusza.
Hymn morsów i krótka rozgrzewka
obudziły ducha rywalizacji i w samo
południe z mieleńskiej plaży do Bałtyku
weszło 1799 morsów i foczek. WarunCZAS MORZA 1(62) marzec 2015

kiem zaliczenia kąpieli było zanurzenie
się po pas.
Zlot nie tylko z nazwy jest międzynarodowy, bo wśród morsów i foczek, które „przypłynęły” do Mielna, znalazło się
wielu cudzoziemców z Danii, Czech, Hiszpanii, Niemiec, Szwecji czy też Ukrainy.

Statystyki XII Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie:
Zarejestrowanych klubów – 81
Uczestników – 2073
Uczestników wchodzących do wody – 1799
Najbardziej morsowe imię męskie – Krzysztof (62 uczestników)
Najbardziej morsowe imię żeńskie – Anna (51 uczestniczek)
Liczba miejscowości, z których przyjechali uczestnicy – 331
		
PŁEĆ
KRAJ

INDYWIDUALNI KLUBOWI

KOBIETY

150

763

913

MĘŻCZYŹNI

248

912

1160

POLSKA

386

1635

2021

6

46

52

CAŁY ZLOT

185

1423

1608

TYLKO KĄPIEL

214

251

465

WEJŚCIE DO WODY

329

1470

1799

76

198

274

INNE
UDZIAŁ W ZLOCIE
UDZIAŁ W KĄPIELI

SUMA

OSOBA TOWARZYSZĄCA
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STS „GENERAŁ ZARUSKI”

Dwa sezony
pod pełnymi żaglami

Po niemal 4 latach żmudnego procesu rewitalizacji, 30 października 2012 roku, w obecności
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, podniesiono banderę na STS „Generał Zaruski”,
który następnie wpłynął dumnie na Motławę na czele żeglarskiej parady, witany przez tysiące
gdańskich gimnazjalistów, mieszkańców miasta i turystów. W ten sposób dokonało się dzieło
ratowania tej zasłużonej jednostki, a jacht rozpoczął w tym roku pisanie nowej karty swych
dziejów, jako ważny element procesu kształcenia młodych żeglarzy oraz miłośników morza.

A

le to już historia. Za nami są dwa,
po odbudowie, sezony żeglarskie.
Jacht bardzo dobrze wypełniał
swą edukacyjną misję, a w czasie rozlicznych rejsów pełnomorskich i wielu krótszych wypraw na Zatokę Gdańską przez
jego pokład przewinęły się setki młodych
żeglarzy zarówno z Polski, jak i z Europy.
Żeglowaliśmy m.in. w regatach The Tall
Ships Races, zlocie Baltic Sail w Gdańsku
i Hanse Sail w Rostocku, odwiedzając
po drodze Sassnitz. W kolejnym sezonie
wzięliśmy udział m.in. w Hanseatic Day
in Luebeck i ponownie zawitaliśmy na
Hanse Sail w Rostocku. Odbyły się również cztery rejsy w ramach unijnego projektu żeglarskiego MAST, a „Zaruski” był
gościem kilku znaczących imprez i zlotów (jak choćby Operation Gdynia Sails).
W czasie krótkich postojów w Gdańsku
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jacht jest dostępny dla zwiedzających.
Jeśli ktoś chciałby obejrzeć żaglowiec
i poznać jego historię, zapraszamy nad
Motławę.
Znaczenie STS „Generał Zaruski” dla
polskiego żeglarstwa jest ogromne.
Drewniany tradycyjny kecz gaflowy
z inicjatywy generała Mariusza Zaruskiego został zbudowany w Szwecji za
pieniądze pochodzące ze składek członków Ligi Morskiej i Kolonialnej. Jacht
miał być pierwszą z serii dziesięciu bliźniaczych jednostek stanowiących polską flotę edukacji żeglarskiej. Ambitne
plany przerwał jednak wybuch II wojny
światowej. Wojnę jednostka spędziła
w Szwecji. W styczniu 1946 roku została sprowadzona do Polski i przez prawie
60 lat morskiej służby przez jej pokład
przewinęły się tysiące młodych żeglarzy,

a wśród nich takie znakomitości jak Teliga, Baranowski, Pieńkawa czy Paszke.
Od 2003 r. ten piękny żaglowiec stał
bezczynnie i popadał w ruinę.
STS „Generał Zaruski” jest ostatnią
istniejącą jednostką tego typu w Polsce i jedną z niewielu w Europie. Dopuszczenie do bezpowrotnej straty
tego zabytkowego żaglowca byłoby
niewybaczalnym zaniechaniem, sprzeniewierzeniem się pamięci generała
Mariusza Zaruskiego i jego bogatego
dorobku życiowego.
W listopadzie 2008 roku wołającym
o ratunek żaglowcem zainteresowały
się władze Gdańska. Po uzyskaniu ekspertyzy Polskiego Rejestru Statków, że
jacht nadaje się do odbudowy, odkupiły
jednostkę i uruchomiły program jej rewitalizacji.
Związek Miast i Gmin Morskich

Projekt ratowania „Generała Zaruskiego” spotkał się z bardzo przychylnym
przyjęciem społecznym i życzliwym zainteresowaniem mediów. Wspierają go
też niekwestionowane autorytety: kpt.
Krzysztof Baranowski, polarnik Marek
Kamiński i żeglarski mistrz olimpijski
Mateusz Kusznierewicz.
Po przywróceniu do eksploatacji STS
„Generał Zaruski” ponownie służy wychowaniu i edukacji morskiej młodzieży.
Jest też ważną częścią programu pracy
profilaktycznej z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wykluczeniem społecznym,
do czego świetnie się nadaje, ze swoim
tradycyjnym osprzętem wymagającym
zbiorowego skoordynowanego wysiłku.
Jednostka służy także programom młodzieżowej wymiany europejskiej oraz
utrwalaniu pamięci o wybitnych dokonaniach generała Mariusza Zaruskiego.
Historię odbudowy„Generała Zaruskiego oraz jego obecną aktywność można
śledzić na stronie www.zaruski.pl.

Wraz z nadchodzącą wiosną i zbliżającym się sezonem żeglarskim 2015
Związek Miast i Gmin Morskich planuje
uruchomienie kolejnej zbiórki publicz•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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nej, która pozwoli w pełni wykorzystać
walory historycznej jednostki oraz posłuży utrzymaniu jej w doskonałej kondycji.

Dane techniczne żaglowca:
Długość kadłuba – 25,32 m
Szerokość – 5,88 m
Zanurzenie – 3,26 m
Powierzchnia ożaglowania – 327 m²
Załoga – 25 osób
Rok budowy – 1939
Typ – kecz gaflowy
Właściciel – miasto Gdańsk
Port macierzysty – Gdańsk
Armator – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku

13

FILARY ZMIGM
Szanowni delegaci
– koleżanki i koledzy
oraz wszyscy,
z którymi miałem
zaszczyt
współpracować!

J

uż prawie 25 lat temu, w 1990 r., koleje
losu sprawiły, że wkroczyłem w rozdział mojego życia, który, jak się szybko
okazało, wypełniony był pracą wychodzącą
naprzeciw aspiracjom i oczekiwaniom społeczności nadmorskich, głównie w sferze
uzyskania przestrzeni do decydowania
o sobie – przestrzeni do nieskrępowanego
rozwoju gospodarczego i kulturowego.
Właśnie wtedy zostałem radnym miasta Gdańska i miałem zaszczyt współpracować ze śp. Profesorem Przemysławem
Smolarkiem – organizatorem i dyrektorem Muzeum Morskiego w Gdańsku,
a w radzie miejskiej przewodniczącym Komisji Morskiej. To Pan Profesor był pomysłodawcą i inicjatorem powołania do życia
Związku Miast i Gmin Morskich. W okresie
powstawania i stopniowego krzepnięcia
samorządów nie było to łatwe. Stale trzeba było gasić jakieś pożary o charakterze
legislacyjnym, np. dotyczące prób marginalizacji jurysdykcji samorządów nad terenami nadmorskimi lub wynikające z działań odśrodkowych niektórych środowisk
samorządowych. Dochodziło niekiedy
do dramatycznych sytuacji zagrażających
jedności samorządów. Pan Profesor, krótko po jednym z wielu spotkań w czerwcu
1991 r., na którym rzucił na szalę cały swój
autorytet w celu zażegnania zagrożenia,
poczuł się źle i niedługo potem odszedł.
Jako Jego zastępca stałem się kontynuatorem podjętej przez Niego misji. Przejąłem
po Nim przewodnictwo Komisji Morskiej.
W 1992 r. dzięki wspólnemu wysiłkowi
kolegów i koleżanek z samorządów nadmorskich pierwszej kadencji oraz doradców
i ekspertów Związek został zarejestrowany,
a mnie wybrano na jego prezesa. 5 listopada 1992 r., w Sali Białej Ratusza Głównego
Miasta w Gdańsku śp. Witold Bublewski –
dyrektor generalny Związku Gospodarczego
Miast Morskich założonego w 1946 r. przez
Eugeniusza Kwiatkowskiego, wówczas delegata rządu do spraw Wybrzeża – przekazał
na moje ręce, dla naszego związku jako kontynuatora idei Eugeniusza Kwiatkowskiego,
oryginalny proporczyk jego poprzednika.
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Krzysztof
Włodarczyk
– ćwierć wieku
ze Związkiem

W kolejnej kadencji przyjąłem propozycję gminy Pruszcz Gdański i przez następne
pięć kadencji, przez prawie dwadzieścia
lat starałem się jak najlepiej wywiązywać
z obowiązków jej delegata do Związku. Obowiązki te godziłem przez ok. 12 lat z funkcją
dyrektora Biura Związku, a następnie, przez
ok. 2 lata z funkcją eksperta Związku.
Czas jednak płynął. Prawie wszyscy doradcy i eksperci Związku, z którymi Związek
współpracował od chwili jego powstania,
a wśród nich dr Krzysztof Dobrowolski, prof.
Kazimierz Kruczalak, prof. Witold Andruszkiewicz odeszli w ślad za prof. Smolarkiem.
Pozostałem w Związku ostatnim delegatem
spośród tych, którzy go zakładali i ostatnim
nieprzerwanie pełniącym tę funkcję od
chwili jego powstania.
27 lutego 2015 r. złożyłem na ręce pana
Marka Kowalskiego, przewodniczącego
gminy Pruszcz Gdański, rezygnację z funkcji delegata; postanowiłem zrobić miejsce
młodszym.

Mam w świeżej pamięci kolegów i koleżanki – delegatów kolejnych kadencji od
1992 r. Mam w pamięci ludzi życzliwych
naszym dążeniom, z którymi miałem zaszczyt współpracować na przestrzeni tych
lat – ekspertom Związku, pracownikom
Biura Związku, parlamentarzystom, przedstawicielom mediów, pracownikom i działaczom różnych organizacji, pracownikom
instytucji oraz podmiotów gospodarczych.
Pragnę im wszystkim, na łamach „Czasu
Morza” serdecznie podziękować za życzliwość, za współpracę – wspólny trud w dążeniu do realizacji idei, które uznawaliśmy
dla nas, ludzi morza za ważne.
Im wszystkim życzę zdrowia i pomyślności a następcom – żeby kiedyś, spojrzawszy
wstecz mogli odczuwać satysfakcję z dokonań służących realizacji celów, które legły
u podstaw powołania Związku Miast i Gmin
Morskich do życia.
K R Z YS Z T O F W Ł O DA R C Z Y K
Związek Miast i Gmin Morskich

NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU

Grand Prix dla Pętli Żuławskiej!

Kilkaset kilometrów
dróg wodnych, pięknych
krajobrazów i atrakcji
turystycznych – mowa o Pętli
Żuławskiej, szlaku rzecznym
łączącym Zatokę Gdańską
z Zalewem Wiślanym
i Elbląskim Węzłem Wodnym.

T

en kilkuletni projekt został doceniony w XI edycji konkursu
Nagrody Przyjaznego Brzegu
i zdobył Grand Prix przyznawaną przez
ministra sportu i turystyki. Uroczyste
wręczenie nagród odbyło się 14 lutego
2015 r., podczas Targów Sportów i Rekreacji „Wiatr i Woda”.
Liderem w projekcie pn. Pętla Żuławska jest województwo pomorskie,
natomiast partnerami są województwo warmińsko-mazurskie, gmina
Braniewo, gmina miasto Braniewo,
gmina Cedry Wielkie, gmina miasto
Elbląg, gmina miasta Gdańska, gmina miasta Krynica Morska, miasto
Malbork, gmina Nowy Dwór Gdański,
CZAS MORZA 1(62) marzec 2015

gmina Stegna, powiat sztumski, gmina miejska Tczew, gmina Tolkmicko,
gmina Sztutowo i Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Pętla Żuławska to atrakcyjna droga
wodna na trasie Pomorskiego Szlaku
Żeglarskiego, o łącznej długości 303 kilometrów, łącząca ze sobą szlaki wodne
Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły
Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej,
Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego.
– W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały inwestycje takie jak
budowa 4 portów żeglarskich, 7 przystani, 2 pomosty cumownicze, i 2 mosty zwodzone – mówi Ryszard Świlski,
członek zarządu województwa pomorskiego. – Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 87 mln zł, w tym
środki pochodzące z Unii Europejskiej
to około 49 mln zł.
Konkurs o Nagrodę Przyjaznego
Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przy współudziale Polskiego

Związku Żeglarskiego i innych partnerów, pod honorowym patronatem
ministra sportu i turystyki. Wydarzenie
objęli patronatem także minister infrastruktury i rozwoju, prezes Polskiej
Organizacji Turystycznej i prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Celem konkursu jest promocja atrakcji
turystycznych i wodniackich w kraju,
promowanie tej dziedziny i wartości
polskich wód w świadomości mieszkańców. Kapituła przyznaje nagrodę główną Grand Prix oraz nagrody
specjalne, za inicjatywy związane
z ochroną środowiska i działaniami na
rzecz udziału osób niepełnosprawnych
w turystyce wodnej.
BIURO PRASOWE
U R Z Ę D U M A R S Z A Ł KO W S K I E G O
W O J E W Ó D Z T WA P O M O R S K I E G O
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

WFOŚiGW pośredniczy
w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa
Zachodniopomorskiego
W IV kwartale 2015 roku można się spodziewać konkursów ogłoszonych
przez WFOŚiGW w Szczecinie, a więc związanych z poprawą stanu
środowiska miejskiego i zwiększających potencjał sieci energetycznej
do odbioru energii z odnawialnych źródeł.

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie będzie pośredniczyć w wydatkowaniu
funduszy europejskich zapisanych
w RPO w latach 2014-2020. Fundusz
będzie odpowiadać za inwestycje
w obszarze ochrony środowiska.
Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Jacek
Chrzanowski i marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisali porozumienie w tej sprawie.
– Dzięki pozyskanym funduszom
europejskim będziemy dalej zmieniać i rozwijać Pomorze Zachodnie
– mówił podczas inauguracji Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 marszałek Olgierd
Geblewicz. To największe finansowe
wsparcie w historii województwa zachodniopomorskiego.
Nowy Regionalny Program Operacyjny oparty jest na trzech filarach
– gospodarczym, infrastrukturalnym
i społecznym. Średnio do jednego
mieszkańca województwa zachodniopomorskiego trafi 931 euro.
– Zdajemy sobie sprawę, że do
dyspozycji województwa zachodniopomorskiego są duże pieniądze,
dzięki którym musimy sprostać wyzwaniom. Do naszych zadań należy
zbudowanie silnej gospodarki, która
będzie konkurować na globalnych
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Uroczystość inauguracji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa

JACEK CHRZANOWSKI

rynkach, oraz która zapewni dobrą
przyszłość naszym mieszkańcom –
mówił marszałek.
Z unijnych środków skorzystają:
środowisko, gospodarka odpadami, systemy wodno-kanalizacyjne
i zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Wsparcie otrzyma również otoczenie przedsiębiorstw: tereny inwestycyjne, rozwój uczelni i odnawialne
źródła energii. Spodziewać się można
inwestycji w nowoczesną gospo-

OLGIERD GEBLEWICZ

darkę niskoemisyjną. Wykorzystany
zostanie potencjał województwa
w produkcji energii odnawialnej.
Budżet Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego to 1,6 mld
euro, czyli prawie 6,7 mld zł. Na tę
kwotę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 mld 150 mln euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego
(450 mln euro).
Związek Miast i Gmin Morskich

Ż E G L A R S T W O I T U RYS T Y KA W O D N A
Związek Miast i Gmin
Morskich jako partner
projektu „Marriage – better
marina management, harbour
network consolidation and
water tourism marketing
in the southern Baltic rim”
podejmuje wiele działań
skoncentrowanych na
promowaniu ogromnego
potencjału południowego
obszaru Morza Bałtyckiego,
rozpatrywanego w kontekście
uprawiania żeglarstwa oraz
turystyki wodnej. Biorąc
powyższe pod uwagę,
przyszedł najwyższy
czas na zaprezentowanie
piękna urozmaiconych wód
śródlądowych szlaku wodnego
z Berlina do Szczecina.
www.szlakwodny.com.pl

Szlak wodny

Berlin-Szczecin-Bałtyk

ODER – HAVEL – KANAL
– MIĘDZYNARODOWĄ
DROGĄ WODNĄ
DO SZCZECINA
Zaczyna się w centrum Berlina
w dzielnicy Spandau. Skrzyżowaniem
kanałów Unter Havel Spree-Oder – Kanał i Odra Havela. Skrzyżowanie tych
dróg wodnych oznaczony jest kilometrem „0”. Parametry techniczne Kanału
Odra Havela: dł. około 100 km, gł. 2,3 m,
dopuszczalne zanurzenie statków 2 m,
obecnie najniższy prześwit pod mostem
4,5 m. Na trasie są dwie śluzy: Spandauer 0,5 km oraz Lehnitz 28,7 km (w Oranienburgu), a także podnośnie Niederfinow (77,8 km). Dozwolona prędkość
pływania na trasie:
• od km 0,5 - 10,2 - 12 km/h na tym
odcinku w godz. 22:00-5:00 obowiązuje zakaz pływania na silnikach spalinowych,
• 10,2 km na skrzyżowaniu z Havelkanał 8 km/h,
• 10,2 - 76,0 - 9 km/h w rejonie podnośni
Niederfinow po obu stronach 4 km/h.
Przy wszystkich śluzach po obu
stronach wyznaczone są bezpłatne
CZAS MORZA 1(62) marzec 2015

miejsca postojowe dla jednostek sportowych do 24 h. Śluzy mają sygnalizację świetlną. Światło: czerwone – śluza
zamknięta, czekaj; zielone i czerwone;
przygotowanie do przeprawy; dwa zielone – droga wolna; dwa czerwone –
brak miejsca. W pierwszej kolejności do
śluzy wchodzą jednostki transportowe
i duże jednostki turystyczne, w miarę
wolnego miejsca jednostki turystyczno-sportowe. Na całej długości kanału

zabronione jest pływanie jednostek
pod żaglami. W rejonie Berlina do Oranienburga tor wodny przechodzi przez
liczne malownicze jeziorka, których
brzegi są zagospodarowane budowlami miejskimi, marinami i zakładami przemysłowymi, uregulowane
i wzmocnione ściankami larsenowymi.
Na 25 km łączy się Rupiner kanał, którym można dopłynąć do licznych jezior
atrakcyjnych turystycznie w północnej

»
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Ż E G L A R S T W O I T U RYS T Y KA W O D N A

Szlak wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk

» części Brandenburgii. Na 50 km krzy-

żuje się z starym zabytkowym Finow,
kanałem mającym 12 zabytkowych
śluz. W 1934 r. oddano do użytku nową
podnośnie statków Niederfinow wraz
z nowym odcinkiem kanału. Różnicę
wysokości 36 m starych śluz zastąpiono jedną podnośnią, która wysokość tę
pokonuje w 5 minut. Po wyremontowaniu Finow Kanal stał się atrakcją turystyczną. Obecnie na ukończeniu jest
nowa podnośnia statków Niederfinow
o nowych parametrach technicznych,
przystosowana do podnoszenia transportu wielkogabarytowego. Planowane zakończenie budowy – rok 2017.
Oderberg, 85 km, na brzegu kanału
zlokalizowano Muzeum Odry, w którym zgromadzono bardzo dużo atrakcyjnych eksponatów zabytkowych.

wody uzależniony od górnego zasilania i opadów. Na km 683 kończą się
ostrogi na rzece, maleje spadek podłużny wody do 3 cm/km. Rzeka staje
się swobodnie płynącą. Wpływ na
poziom wody mają cofki nadmorskie.
Od km 697 kanału Schwedt Ognica
zaczyna się Vb klasa wody na całej
długości aż do morskich wód wewnętrznych. W miejscowości Widuchowa, km 702, mamy duże nabrzeże
postojowe betonowe ze ścianką Larsena. Na 704 km zaczyna się Odra Zachodnia śluzą zastawkową, która nie
jest przejezdna. 710 km poprzez śluzę
kanałową i kanały Międzyodrza Ognica Gartz mamy drogę wodną tylko
dla jednostek turystycznych o napędzie elektrycznym. 717 km – Gryfino

– miasto powiatowe, nowo wybudowane nabrzeża postojowe. 730,5 km,
przekop Klucz-Ustowo koniec Odry,
początek Regalicy do 741,6 kilometra,
733,7 km zwodzony most kolejowy.
733 km kanał Odyńca. Kanał Dąbska
Struga, 737,7 km, wejście na Jezioro
Dąbie Małe. Odrą od ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4) zarządza Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ze strony niemieckiej z Urzędem
Wodno-Żeglugowym w Eberswalde
oraz Dyrekcją Wodno-Żeglugową
Wschód w Berlinie. Jest to graniczny odcinek Odry przechodzący środkiem nurtu wody aż do Widuchowej
(km 704), gdzie następuje rozdział
koryta na Odrę Zachodnią. W chwili obecnej na jeziorze Dąbie i Odrze

ODRA dom Regalicy
ODRA ZACHODNIA
HOCHENSAATENFRIEDRICHSTHALERWASSERSTRASSE (HFW)
Hohenzaten 92,5 km przez śluzę
Zachodnią przechodzi w kanał HFW.
Kilometraż kanału liczy się narastająco do połączenia z Odrą zachodnią na
jej 3 km. Odra zachodnia jako rzeka
śródlądowa na 36,5 km przechodzi
w morskie wody wewnętrzne Szczecina. Największą miejscowością na tej
trasie jest na km 119-127 miejscowość
Schwedt z portem morskim. W miejscowości tej (km 123,5) jest śluza na
kanale Schwedt Ognica i jedyne miejsce przeprawy transportu towarowego
między Odrą a HFW. Nad kanałen jest
zlokalizowanych dużo małych miejscowości mających małe przystanie do
postoju. Na tej trasie najniższy most
ma prześwit 4.6 m. Tylko w Szczecinie most kolejowy, kiedyś obrotowy,
i zwodzony obecnie na stałe unieruchomione mają 3,8 m.

ŚLUZA WSCHODNIA
HOHENZATEN I ODRA
DO SZCZECINA
667 km, wejście do Odry, III klasa
wody. W dół bardzo kapryśny odcinek
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w kierunku Berlina prowadzone
są inwestycje w celu podniesienia
standardów dla międzynarodowych dróg wodnych. Wprowadza się
ogólnoeuropejski system informacji
rzecznej RIS AIS i WTS. Systemy te
będą kompatybilne z Urzędem Morskim w Szczecinie. Mają na celu poprawienie bezpieczeństwa żeglugi
zwiększenia wydajności i przepustowości dróg wodnych.

JEZIORO DĄB SKIE
Dzieli się na dwa akweny od południa jezioro Dąbie Małe i w części
północnej jezioro Dąbie Wielkie. Powierzchnia lustra wody jeziora wynosi 54 km2 co daje czwarte miejsce
w Polsce i pierwsze w woj. zachodniopomorskim. Przez jezioro przebiega tor wodny z portu Schwedt do
Zatoki Pomorskiej. Maksymalna długość jeziora wynosi 15 km, a szerokość 7,5 km, średnia głębokość 2,61
m. W południowej części jeziora Dąbie Małe zlokalizowane są mariny:

CZAS MORZA 1(62) marzec 2015

POGOŃ, HOTELE, JACHT KLUB AZS,
SPORT, LOK, CENTRUM ŻEGLARSKIE,
CAMPING I MARINA PTTK, HOM,
LIGA MORSKA. Na wschodnim brzegu w północnej części jeziora marina
w Lubczynie. Na zachodnim brzegu
wyspy Dębina na rzece Świętej łączącej jezioro z Odrą zachodnią wybudowane są bezpłatne miejsca postojowe dla jachtów tzw. zakątki: Kwadrat,
Głębia, Orły i Wydrnik. W północnej
części jezioro poprzez Iński Nurt,
Czapinę i Babinę łączy się z Odrą
zachodnią. W okolicy Ińskiego Nurtu
atrakcją turystyczną jest osadzona na
mieliźnie betonowa barka z czasów
II wojny światowej. Odra zachodnia
należy do morskich wód wewnętrznych, jest morskim torem wodnym
do kanałów portowych w Szczecinie.
Cały tor wodny z morza do Szczecina monitorowany jest w systemie
VTS. Odra w kierunku Północnym
przechodzi Domiąże, od portu Police w szeroki nurt tylko dla statków
morskich o zanurzeniu większym niż »
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Ż E G L A R S T W O I T U RYS T Y KA W O D N A

Szlak wodny
Berlin-Szczecin-Bałtyk
» 3 m i wąski nurt dla jednostek
pływających o zanurzeniu do
3 m.

ZALEW
SZCZECIŃSKI
MORSKIE WODY
WEWNĘTRZNE
Powierzchnia około 687 km2,
długość 55 km, szer. 20 km,
średnia głębokość 3,8 m, maksymalna 10,5 m zasolenie 0,5-2%.
Przez Zalew przebiega granica
państwa i dzieli go na duży po
stronie polskiej i mały po stronie
niemieckiej. Połączony z morzem przez cieśniny Dziwną,
Kanał Mieleński i Penestrom.
Podczas północnych wiatrów
sztormowych występuje cofka
wiatrowa i odmorska. Do zalewu przez cieśniny wtłaczane
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są wody podnoszące jego poziom do 1,5 m. Największe ilości
wody przechodzą przez Świnę.
Nad Zalewem w części polskiej
zlokalizowane są trzy porty
morskie w Stepnicy, Trzebieży
i Nowym Warpnie. Zlokalizowane jest około 20 marin żeglarskich po stronie polskiej i 30
marin po stronie niemieckiej do
Grajswalden Boden oraz około 30 wkoło i na wyspie Rugia.
Mariny w większości są nowe
i po modernizacji.
Szlak wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk korytarz posiadający
największą ilość powierzchni najbardziej urozmaiconych
akwenów wodnych w tej części
Europy.
Z D Z I S Ł AW K I L A R S K I
Związek Miast i Gmin Morskich

ZMIGM
Rok 2014 był kolejnym
okresem wytężonej pracy
członków Związku Miast
i Gmin Morskich. Co ważne
– obok wielu zadań, które
stanowiły kontynuację
projektów zainicjowanych
w minionych latach –
podejmowane były także
nowe tematy wzbogacające
i poszerzające spectrum
działalności związku.

MARRIAGE
Jeden z ważniejszych projektów,
którego realizacja stanowiła kontynuację ubiegłego roku, dotyczył rozwoju
i zarządzania marinami. Od 2013 roku
Związek Miast i Gmin Morskich jest
partnerem projektu „Marriage – better
marina management, harbor network
consolidation and water tourism marketing in the southern Baltic rim”, współfinansowanego ze środków Programu
Współpracy Transgranicznej Południowy
Bałtyk 2007-2013. Projekt ten dotyczy południowej linii brzegowej Morza
Bałtyckiego, a jego głównym celem
jest zwiększenie dochodów z turystyki
wodnej. W ramach projektu nawiązywana jest współpraca transgraniczna
pod wspólną marką SouthCoastBaltic
mająca na celu efektywne wykorzystanie potencjału południowego wybrzeża

2014 rok
w związkowym
kalejdoskopie
Bałtyku, polegająca przede wszystkim
na transferze wiedzy dla lepszego zarządzania marinami i przystaniami, rozwoju i konsolidacji sieci marin.
Związek Miast i Gmin Morskich
podejmuje w ramach projektu wiele
działań polegających między innymi
na prezentowaniu interesujących dla
żeglarzy miejsc zlokalizowanych wzdłuż
polskiego wybrzeża, Podczas targów
żeglarskich o randze krajowej i międzynarodowej Związek propaguje uprawianie żeglarstwa turystycznego, przygotowuje informacje pomocne żeglarzom
w odbywaniu rejsów wzdłuż polskiego
wybrzeża, organizuje także szkolenia dla
operatorów, menadżerów i pracowników portów oraz przystani. Do efektów
ubiegłorocznej działalności w tym zakresie zaliczyć należy m.in. stworzenie
serwisu internetowego SouthCoastBaltic
(www.southcoastbaltic.eu),
nowego
źródła informacji o żeglarstwie morskim
w basenie południowego Bałtyku, gdzie
dostępne są informacje o infrastruktu-

rze żeglarskiej oraz ofercie turystycznej,
stworzenie aplikacji mobilnej SouthCoastBaltic, która udostępnia informacje
ze wspomnianego serwisu oraz ułatwia
nawigowanie do wybranych miejsc.
To także zorganizowanie (7-12 lipca
2014 r.) wspólnego rejsu morskiego na
trasie Gdańsk-Kaliningrad-Kłajpeda dla
żeglarzy i dziennikarzy z Niemiec, Polski,
Rosji i Litwy, który poprzedzony został
udziałem uczestników rejsu w międzynarodowym zlocie żaglowców Baltic Sail
Gdańsk 2014 oraz udział w targach dedykowanych turystyce wodnej pn. „Wiatr
i Woda” (Warszawa, 3-6 kwietnia 2014
r.) oraz Międzynarodowych Targach Łodzi i Sportów Wodnych (Boot & Fun)
w Berlinie (26-30 listopada 2014 r.),
będących jednym z największych wydarzeń tego typu w Europie. Warto dodać, że najpopularniejszym produktem
podczas tych targów był przygotowany
przez Związek „Przewodnik po portach
i przystaniach morskich polskiego Wybrzeża” w języku polskim, angielskim,
niemieckim oraz rosyjskim. Dodajmy
jeszcze, że Związek uczestniczył w seminarium pn.: „Tourist/leisure and fishery
ports in the Baltic – stimulating the cooperation”, które odbyło się podczas Baltic
Ports Conference 2014: „Competitiveness
of maritime transport – from global to
Baltic scale” (Rønne, 4-5 września br.).

POLSKI PATROL
MONITORINGU
ŚRODOWISKA

TARGI TURYSTYKI „WIATR I WODA”
CZAS MORZA 1(62) marzec 2015

W ubiegłym roku ZMiGM realizował
zadania wynikające z kampanii informacyjnej pn.: „Polski Patrol Monitoringu Środowiska”. Kampania, dofinansowana z funduszu NFOŚiGW, kierowana
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
ma na celu zapoznanie uczestników
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zagadnieniami dotyczącymi zanieczyszczeń powietrza, ze szczególnym
uwzględnieniem tak zwanych niskich
emisji. W ramach projektu zrealizowano 3 (z założonych 4) dwudniowych
spotkań w formie Klubów Młodego
Naukowca dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Zajęcia odbywają się na
Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnicy biorą udział w wykładach, a także badaniach laboratoryjnych. Wydana została także broszura
edukacyjna o niskich emisjach, której
adresatami są uczniowie szkół średnich
w całej Polsce.
W ramach kampanii informacyjnej
„Polski Patrol Monitoringu Środowiska”
26-27 czerwca 2014 roku w siedzibie
Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Związek Miast i Gmin Morskich,
przy wsparciu szczecińskiego okręgu Ligi
Ochrony Przyrody oraz Koła Naukowego Ochrony Środowiska przy Wydziale
Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, zorganizował Ogólnopolską Konferencję
Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych
„Człowiek, Nauka, Środowisko”, której
celem było stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, opinii oraz przekazania najnowszych trendów i pomysłów
w odniesieniu do działań i współpracy
naukowej między młodymi naukowcami oraz kołami naukowymi polskich
wyższych uczelni.

WZROST
EFEKTYWNOŚCI
OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW
Projekt BEST – Wzrost Efektywności
Oczyszczania Ścieków (Better Efficiency
for Sewage Treatment) zakłada wzrost
redukcji biogenów i fosforu oraz substancji niebezpiecznych w komunalnych
oczyszczalniach ścieków w regionie
Morza Bałtyckiego. Cele te mają zostać
osiągnięte poprzez wymianę doświadczeń dotyczących wdrażania sprawdzonych rozwiązań w zakresie kontroli
i technologii oraz wspieranie wzrostu
kwalifikacji, dokształcanie pracowników
oczyszczalni ścieków, rozpowszechnianie dobrych praktyk we wdrażaniu nowoczesnych metod usuwania biogenów
i substancji niebezpiecznych w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Projekt stworzy nowe formy współpracy na
zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego i zacieśni współpracę między
jednostkami samorządu i przemysłu,
a także przysporzy nowych konkretnych
doświadczeń w łączonym oczyszczaniu
ścieków przemysłowych i komunalnych
w całym regionie Morza Bałtyckiego.
W siedzibie ZMiGM odbyły się dwa
spotkania z przedstawicielami Fundacji
Johna Nurminena z Finlandii oraz Centrum Środowiska Miasta Helsinki (lider

SPOTKANIE KLUBU MŁODEGO NAUKOWCA
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projektu) mające na celu między innymi
określenie roli i zadań ZMiGM po przyszłym przystąpieniu do projektu.

KORYTARZ
TRANSPORTOWY
BAŁTYK – ADRIATYK
ZMiGM jako sygnatariusz Porozumienia Samorządowego dla Korytarza
Bałtyk – Adriatyk, zawartego 9 grudnia
2013 r. w Gdyni, podjął wiele działań
w ramach współorganizacji I Forum Korytarza Bałtyk – Adriatyk, które miało
miejsce 22-23 września 2014 roku w Łodzi. W siedzibie ZMiGM odbył się cykl
spotkań sygnatariuszy porozumienia
celem ustalenia szczegółów powyższego Forum. Celem Forum, realizowanym
w poszczególnych sesjach tematycznych,
było określenie warunków realizacji Korytarza Bałtyk – Adriatyk w jego polskiej
części, omówienie strategii i miejsca dla
samorządów terytorialnych, a także poznanie możliwości programów unijnych
wspomagających partnerów współodpowiedzialnych za realizację korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk
w nowym okresie programowania. Celem Forum było także rozpoznanie perspektyw rozwoju centrów logistycznych
w strefie Korytarza, uwzględniając przede wszystkim ich kontekst ekonomiczny.
Przypomnijmy, że inicjatywa Unii
Europejskiej związana z budową transeuropejskich korytarzy komunikacyjnych, w tym Korytarza Bałtyk – Adriatyk
ogłoszona 17 października 2013 r. stwarza realną szansę na integrację krajów,
regionów i miast położnych w orbicie
jego wpływów. Włączenie strefy Paneuropejskiego Korytarza Transportowego
nr VI do poszerzonej strefy Korytarza
Transeuropejskiej Sieci Transportowej
Bałtyk – Adriatyk zwiększa możliwości
rozwoju wielkiej osi komunikacyjnej
Europy. Tworzy pomost pomiędzy Bałtykiem i Adriatykiem obejmujący wiele
ważnych, dynamicznie rozwijających
się miast środkowej Europy. Ich łączny
potencjał gospodarczy i kulturowy sytuuje je w gronie najważniejszych graczy
w europejskiej przestrzeni.
Związek Miast i Gmin Morskich

PODCZAS OBRAD

POLISH AMBER
DESIGN I „BURSZTYN
BAŁTYCKI. SKARB
POLSKI”
Związek Miast i Gmin Morskich
przedłożył w Ministerstwie Spraw Zagranicznych aplikacje dotyczące dwóch
projektów na przeprowadzenie działań
o charakterze promocyjnym, głównie za
granicą.

go wzornictwa oraz w światowym obrocie biżuterii z bursztynem bałtyckim.
Ekspozycja popularyzować będzie wiedzę o bursztynie bałtyckim oraz starożytnych i współczesnych szlakach bursztynowych w Europie i na świecie. Wystawa
zaprezentowana będzie 19 czerwca do
5 lipca 2015 roku w Hamburgu podczas
trwania Festiwalu Altonale 2015. Dodajmy – wystawa ta uznana została przez
organizatorów Festiwalu Altonale jako
wydarzenie specjalne tej imprezy.

ODPADY
POD KONTROLĄ
Finałem akcji edukacyjno-informacyjnej pn. „Odpady pod kontrolą”, dofinansowanej z funduszu NFOŚiGW, była
zorganizowana przez Związek konferencja, która odbyła się 16-17 stycznia 2014

Polish Amber Design – to przedsięwzięcie, które poprzez promocję Pomorza oraz Gdańska jako światowej stolicy
bursztynu, czerpiąc jednocześnie z dziedzictwa i historii regionu, ma wzmocnić
pozytywny wizerunek Polski. Bezpośrednim celem projektu jest pozyskanie nowego rynku zbytu dla wyrobów
i biżuterii z bursztynem produkowanych
w regionie pomorskim poprzez wykreowanie w Chinach mody na polski bursztyn z Gdańska.
Wystawa „Bursztyn bałtycki. Skarb
Polski” promuje Polskę, a także Gdańsk,
jako
niekwestionowanego
lidera
w kreowaniu i inspirowaniu oryginalneCZAS MORZA 1(62) marzec 2015

r. w Warszawie. Konferencja była okazją
do podsumowania działań związanych
z planami budowy zakładów termicznej obróbki odpadów komunalnych
– głównie w miastach objętych projektem: Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku,
jak również platformą do dyskusji na
temat wniosków dotyczących wdrażania
nowej ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach po pierwszym
półroczu jej obowiązywania. Uczestnicy
konferencji mieli także możliwość zwiedzenia najnowocześniejszej w Polsce
spalarni osadów ściekowych „Czajka”
w Warszawie.

II OGÓLNOPOLSKI
SZCZYT
ENERGETYCZNY
„Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki” – pod takim hasłem 26-27 marca 2014 roku
w Gdańsku odbył się kolejny szczyt poświęcony wyzwaniom stojącym przed
polską energetyką. Podczas spotkania
wręczono nagrodę „Bursztyny Polskiej
Energetyki”, a dla uczestników szczytu
zorganizowano wycieczkę studialną po
instalacjach energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu. Zwiedzano
m.in. lokalizacje Grupy GPEC, instalacje
rafineryjne Grupy LOTOS S.A. oraz naftowy terminal przeładunkowy Naftoport sp. z o.o. Partnerem szczytu, nad
którym patronat objęli minister gospodarki Janusz Piechociński, minister

WIZYTA STUDYJNA W SPALARNI
OSADÓW ŚCIEKOWYCH „CZAJKA” W WARSZAWIE
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minister środowiska Maciej H. Grabowski, minister finansów Mateusz Szczurek, prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
marszałek województwa pomorskiego
Mieczysław Struk, prezydent Gdańska
Paweł Adamowicz oraz Polski Komitet
Światowej Rady Energetyki, był Związek Miast i Gmin Morskich. ZMiGM był
współorganizatorem sesji samorządowej pt. „Efektywność i Innowacyjność”,
w ramach której odbyły się trzy panele:
panel poświęcony statusowi inwestycji
energetycznych i pochodnych realizowanych przez samorządy w 2014 r.,
drugi podjął aktualny dzisiaj temat
Smart Cities, natomiast, trzeci panel
poświęcony był komunikacji społecznej
jako ważnemu czynnikowi inwestycyjnego sukcesu.

ROBERT PYTLOS – KOORDYNATOR
PREZYDENTA GDAŃSKA DS. BURSZTYNU

Podsumowaniem wydarzeń związanych z Bursztynowym Tygodniem
w Gdańsku była V Parada Bursztynowa,
która przemaszerowała 24 maja 2014 r.
ulicą Długą i Długim Targiem w Gdańsku. W paradzie wzięli udział miedzy
innymi członkowie Światowej Rady
Bursztynu oraz przedstawiciele środowisk bursztynniczych. Paradę uświetnił
minipokaz prezentujący kolekcję „Gotyk
w Paryżu”.

MORZE A MOJA DUŻA
I MAŁA OJCZYZNA
SALA OBRAD

VI FORUM
MIAST SZLAKU
BURSZTYNOWEGO
22-23 maja 2014 r. w Gdańsku po
raz szósty spotkali się przedstawiciele
miast – leżących także poza granicami
Polski – współtworzących historyczny
bursztynowy szlak. Tematem debaty
była wymiana doświadczeń oraz integracja inicjatyw promujących starożytne i współczesne szlaki bursztynowe
oraz sam bursztyn. Forum Miast Szlaku
Bursztynowego zorganizowane zostało przez Biuro Prezydenta ds. Promo-
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cji Miasta Gdańska we współpracy ze
Związkiem Miast i Gmin Morskich.
Głównym tematem tegorocznego
spotkania było przedstawienie założeń projektu partnerskiego Amber
Expedition II w ramach programu
Creative Europe 2014-2020, projektu,
który powstaje z inicjatywy Gdańska
i Kalisza (udział w pracach grupy roboczej zgłosiły także miasta z Belgii,
Litwy, Niemiec i Ukrainy). Celem
Amber Expedition II jest stworzenie atrakcyjnego programu promocji
miast poprzez bursztyn i wydarzenia
z nim związane.

Po raz czternasty Związek Miast
i Gmin Morskich zorganizował w ub. r.
konkurs plastyczno-literacki „Morze
a moja duża i mała Ojczyzna”, tym razem
pn. „Tradycyjne rybactwo morskie skarbem kulturowym Wybrzeża”, dedykowany młodzieży szkolnej.
Celem konkursu jest m.in. podnoszenie świadomości przynależności
do dziedzictwa morskiego, znaczenia
morza w kulturze i rozwoju miast nadmorskich wśród dzieci i młodzieży, budowanie więzi lokalnych opartych na
świadomości wspólnego dziedzictwa
przyrodniczego, w tym morskiego,
kształtowanie tożsamości narodowej
i regionalnej opartej m.in. na kulturze, zwyczajach i tradycji morskiej,
Związek Miast i Gmin Morskich

GDAŃSK – ŚWIATOWĄ
STOLICĄ BURSZTYNU
Na zlecenie miasta Gdańska 26-27
lipca 2014 roku Związek zorganizował wystawę promującą Gdańsk jako
światową stolicę bursztynu. Ekspozycję
wystawiono w Filharmonii Bałtyckiej
podczas IV Światowego Zjazdu Gdańszczan.

LAUREACI KONKURSU

budowanie oraz wspieranie artystycznych wydarzeń kierowanych do dzieci
i młodzieży, umiejętność odnajdywania i identyfikowania tradycji morskiej
w kulturze regionu.
Finał konkursu odbył się 23-24
czerwca 2014 roku w Pucku. Oficjalnemu zapoznaniu uczestników z wynikami konkursu towarzyszyło uroczyste
wręczenie nagród. Wręczyli je burmistrz
Pucka Marek Rintz, Piotr Jania – wiceprezes Związku Miast i Gmin Morskich
oraz Kamila Rucińska – zastępca dyrektora Północnokaszubskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej. Partnerami XIV edycji
finału konkursu byli Gdańska Agencja
Rozwoju Gospodarczego oraz Urząd
Miasta w Pucku.

REJSY „GENERAŁA
ZARUSKIEGO”
Związek Miast i Gmin Morskich z dużym sukcesem zakończył kolejną zbiór-

kę publiczną na rzecz żaglowca „Generał Zaruski”, flagowej jednostki miasta
Gdańska. Zebrana kwota pozwoliła
nie tylko na organizowanie rejsów dla
dzieci i młodzieży, ale również na wyposażenie jachtu oraz wymianę zużywających się elementów wyposażenia.
Związek był także współorganizatorem transgranicznego rejsu morskiego (szkoleniowo-edukacyjnego)
dla młodzieży w dniach 18-26 lipca
2014 roku, związanego z realizacją
programu wychowania morskiego
dzieci i młodzieży. 10 uczestników
rejsu zostało wybranych i zgłoszonych
przez miasta i gminy stowarzyszone
w Związku. Główną atrakcją rejsu był
udział w regatach Sailbook Cup 2014,
czyli najdłuższych regatach w kraju
i drugich na Bałtyku, podczas których
do przepłynięcia było 600 mil morskich
wokół Gotlandii. Podczas rejsu młodzi
żeglarze złożyli wizytę w porcie Visby.

ZAŁOGA W KOMPLECIE
CZAS MORZA 1(62) marzec 2015

FRAGMENT WYSTAWY

II BAŁTYCKI
KONGRES
MARKETINGU
SPORTOWEGO
9-10 października 2014 roku w Gdańsku odbył się II Bałtycki Kongres Marketingu Sportowego, który został zorganizowany przez ZMiGM wraz z Polską
Unią Mobilności Aktywnej (PUMA). Ta
edycja kongresu miała międzynarodowy
charakter. Gościliśmy nie tylko licznych
znanych ekspertów z Polski, ale także
z Litwy, Danii, Finlandii, USA. Mistrzem
ceremonii był – podobnie jak w ubiegłym
roku – utytułowany polski sportowiec,
wielokrotny mistrz olimpijski w chodzie
Robert Korzeniowski. Bałtycki Kongres
Marketingu Sportowego 2014 był dedykowany przedstawicielom samorządów,
federacji i klubów sportowych, biznesu,
organizatorów imprez sportowych, mediów, organizacji pozarządowych oraz
środowisk akademickich.
Przedstawione projekty nie wyczerpują oczywiście listy tematów podejmowanych przez Związek Miast i Gmin
Morskich w 2014 roku, choć to właśnie
one koncentrowały uwagę w minionym
roku. Wśród pozostałych warto jednak
wskazać również na takie jak objęcie patronatem i pomoc w organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego

»
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2014 rok w związkowym kalejdoskopie

SALA OBRAD

» „Morze Bałtyckie – wspólne dobro Eu-

ropy”, zorganizowanej przez Europejskie
Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
(Gdańsk, 27 lutego 2014 r.), uczestnictwo w spotkaniu panelowym pn. „BPO
Meeting on Baltic Small and Medium
Size Ports”, zorganizowanym podczas
Transport Week 2014 (Gdańsk, 4-6 marca 2014 r.), organizacja wspólnego sto-

iska ZMiGM z przedstawicielami miast
i gmin (Szczecin, Cedry Wielkie oraz
gmina Pruszcz Gdański) w 17. Gdańskich
Targach Turystycznych (Gdańsk, 11-13
kwietnia 2014 r.), objęcie patronatem
i pomoc w organizacji konkursu portalu
czasnadmorze.pl zatytułowanego „Dzieci kochają Bałtyk”, uczestnictwo w spotkaniu z cyklu „Bałtycki Okrągły Stół”

(Warszawa, 13 maja 2014 r.), organizacja rejsu morskiego dla przedstawicieli
przedsiębiorstwa
petrochemicznego
Total (Sopot/Gdańsk, 22 maja 2014 r.).
Dodajmy również, że 9-10 kwietnia
2014 roku w Jastarni odbyło się XLIV
Walne Zebranie Delegatów Związku
Miast i Gmin Morskich, w obradach
którego uczestniczyli delegaci Związku,
przedstawiciele samorządów nadmorskich, przedstawiciele Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa
Sportu i Turystyki, urzędów morskich
z Gdyni, Słupska i Szczecina oraz zaproszeni goście. Obrady zdominowały
dyskusje na temat rozpoczętych prac
przez urzędy morskie nad planem zagospodarowania przestrzennego obszarów
morskich w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnych,
morskich obszarów NATURA 2000
i problemów zgłaszanymi przez lokalne
samorządy, które powodują utrudnienia
w planowaniu przestrzennym i rozwoju
gmin nadmorskich. Dyskutowano również nad kierunkami rozwoju turystyki
rowerowej.

		

			

			

W S Z C Z E C I Ń S K I E J KA P L I C Y L U D Z I M O R Z A
6 lutego br. w szczecińskiej
bazylice archikatedralnej
w Kaplicy Ludzi Morza odbyło
się poświęcenie popiersia
Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Ofiarował je społeczności Pomorza
Zachodniego prof. Marian Marek
Drozdowski, biograf i przyjaciel
rodziny wicepremiera
Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Autorem rzeźby jest krakowski
artysta Marian Konieczny.

E

ugeniusz Kwiatkowski – wybitny polityk i wizjoner, budowniczy portu i miasta Gdyni,
uznawany za twórcę polskiej gospodarki morskiej, zasłużył się także dla
Szczecina i Pomorza Zachodniego.
Był pomysłodawcą powstania floty
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Poświęcenie
popiersia
Eugeniusza
Kwiatkowskiego
narodowej, m.in. Polskiej Żeglugi
Morskiej. Mszę świętą celebrował
metropolita szczecińsko-kamieński
arcybiskup Andrzej Dzięga. Podczas
uroczystości, w której uczestniczyli
ludzie morza, przedstawiciele urzędów, przedsiębiorstw, uczelni, sto-

warzyszeń, a także samorządowcy,
odczytano m.in. list od prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego.
Postać i dorobek Eugeniusza Kwiatkowskiego – honorowego obywatela Szczecina, przedstawiono na specjalnie zwołanej konferencji .
Związek Miast i Gmin Morskich

			

			

			

		

Związek Miast i Gmin Morskich
W Y KA Z D E L E GAT Ó W ( KA D E N C JA 2 0 1 0 - 2 0 1 4 )
		 M i a s t o / G m i n a

Delegaci

1.

Cedry Wielkie

Bartłomiej Zięba – radny

2.

Darłowo

Zbigniew Grosz – przewodniczący rady

3.
Dziwnów
			

Grzegorz Jóźwiak – burmistrz
Zbigniew Jeszka – radny

4.

Elbląg

5.

Gdańsk

Andrzej Bojanowski – wiceprezydent miasta

6.

Gdynia

Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski – radny

7.

Gniewino

Zbigniew Walczak – wójt

8.

Hel

Arnold Antkowski

9.

Jastarnia

Wojciech Kohnke – przewodniczący rady

10.

Kołobrzeg miasto

Lech Pieczyński – radny

11.

Krynica Morska

Adam Ostrowski – burmistrz

12.

Kosakowo

Jerzy Włudzik – wójt

13.

Krokowa

Ludwika Cierocka

14.
Lębork
			

Witold Namyślak – burmistrz
Alicja Zajączkowska – zastępca burmistrza

15.

Łeba

Andrzej Strzechmiński – burmistrz

16.

Mielno

Olga Roszak-Pezała – wójt

17.
Międzyzdroje
			

Leszek Tomasz Dorosz – burmistrz
Katarzyna Kutereba-Gnitecka – zastępca burmistrza

18.
Puck
			

Zenon Dettlaff – wiceburmistrz
Amadeusz Walke – radny

19.

Pruszcz Gdański gmina

20.

Pruszcz Gdański miasto

Janusz Wróbel – burmistrz

21.

Rewal

Andrzej Brzeziński – radny

22.

Sopot

Bartosz Piotrusiewicz – wiceprezydent miasta

23.
Szczecin
			

Piotr Jania – radny
Bazyli Baran – radny

24.

Świnoujście

25.

Trzebiatów

Zdzisław Matusewicz – burmistrz

26.

Ustka

Maciej Karaś – prezes Zarządu Portu Morskiego w Ustce

27.

Ustronie Morskie

Tomasz Grobla – sekretarz gminy

28.

Władysławowo

Lech Kranc – wiceprzewodniczący rady

Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego

członek wspierający

29.
		

Adresy stowarzyszonych miast i gmin morskich
CEDRY WIELKIE
Urząd Gminy, ul. Krasickiego 16
83-020 Cedry Wielkie
tel. 58 683 61 65
fax 58 683 61 66
www.cedry-wielkie.pl
urzad@cedry-wielkie.pl

JASTARNIA
Urząd Miasta, ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia
tel. 58 675 20 72
www.jastarnia.pl
jas_bor@poczta.onet.pl

DARŁOWO
Urząd Miejski, pl. T. Kościuszki 9
76-150 Darłowo
tel. 94 314 22 23
fax 94 314 23 33
www.darlowo.pl
poczta@darlowo.pl

KOŁOBRZEG – miasto
Urząd Miasta, ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 355 15 00
fax 94 352 37 69
www.kolobrzeg.pl
urzad@um.kolobrzeg.pl

DZIWNÓW
Urząd Miasta, ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
tel. 91 327 51 63
fax 91 327 51 64
www.dziwnow.pl
um@dziwnow.pl
ELBLĄG
Urząd Miasta, ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
tel. 55 235 35 36
fax 55 235 35 55
www.umelblag.pl
umelblag@elblag.com.pl
GDAŃSK
Urząd Miejski,
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 60 00
fax 58 323 61 66
www.gdansk.gda.pl
prezydent@gdansk.gda.pl
GDYNIA
Urząd Miasta,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 668 80 00
fax 58 620 97 98
www.gdynia.pl
umgdynia@gdynia.pl
GNIEWINO
Urząd Gminy, ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77
fax 58 676 72 26
www.gniewino.pl
gniewino@gniewino.pl
HEL
Urząd Miasta, ul. Wiejska 50
84-150 Hel
tel. 58 677 72 40
fax 58 677 72 77
www.gohel.pl
ratusz@gohel.pl

KOSAKOWO
Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 29
81-198 Kosakowo
tel. 58 660 43 00
fax 58 660 43 01
www.kosakowo.pl
sekretariat@kosakowo.pl
KROKOWA
Urząd Gminy, ul. Szkolna 2
84-110 Krokowa
tel. 58 675 41 00
fax 58 675 41 01
www.krokowa.pl
urzad@krokowa.pl
KRYNICA MORSKA
Urząd Miasta, ul. Górników 15
82-120 Krynica Morska
tel. 55 247 65 27
fax 55 247 65 66
www.krynicamorska.tv
um@krynicamorska.tv
LĘBORK
Urząd Miasta,
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
tel. 59 862 42 80
fax 59 862 24 27
www.lebork.pl
burmistrz@um.lebork.pl
ŁEBA
Urząd Miejski, ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba
tel. 59 866 15 13
fax 59 866 13 37
www.leba.eu
sekretariat@leba.eu

MIELNO – gmina
Urząd Gminy,
ul. Chrobrego 10
76-032 Mielno
tel. 94 345 98 30
fax 94 345 98 34
www.mielno.bip.net.pl
ug@gmina.mielno.pl
MIĘDZYZDROJE
Urząd Miejski,
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
tel. 91 327 56 31
fax 91 327 56 30
www.miedzyzdroje.pl
um@miedzyzdroje.pl
PRUSZCZ GDAŃSKI – gmina
Urząd Gminy,
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 692 94 21
fax 58 682 27 14
www.pruszczg.ug.gov.pl
wojt@pruszczgdanski.pl
PRUSZCZ GDAŃSKI – miasto
Urząd Miasta, ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 21
fax 58 682 34 51
www.pruszcz-gdanski.pl
urzad@pruszcz-gdanski.pl
PUCK
Urząd Miasta, ul. 1 Maja 13
84-100 Puck
tel. 58 673 05 00
fax 58 673 05 33
www.miasto.puck.pl
sekretariat@miasto.puck.pl
REWAL
Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
tel. 91 386 26 24
fax 91 386 27 58
www.rewal.pl
ug@rewal.pl
SOPOT
Urząd Miasta, ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
tel. 58 521 37 50
www.sopot.pl
ums@sopot.pl

SZCZECIN
Urząd Miasta, pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 91 424 59 31
fax 91 424 53 22
www.um.szczecin.pl
prezydent@um.szczecin.pl
ŚWINOUJŚCIE
Urząd Miasta,
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 27 80
fax 91 321 59 95
www.swinoujscie.pl
sekretariat@um.swinoujscie.pl
TRZEBIATÓW
Urząd Miejski
Rynek 1
72-320 Trzebiatów
tel. 91 387 29 84
fax 91 387 26 19
www.trzebiatow.pl
zarzad@trzebiatow.pl
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 310
fax 58 32 68 303
www.pomorskie.eu
www.urzad.pomorskie.eu
info@pomorskie.eu
USTKA
Urząd Miasta,
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka
tel. 59 815 43 00
fax 59 815 43 78
www.ustka.pl
um@um.ustka.pl
USTRONIE MORSKIE
Urząd Gminy, ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
tel. 94 351 55 35
fax 94 351 55 97
www.ustronie-morskie.pl
ustronie-mor@post.pl
WŁADYSŁAWOWO
Urząd Miasta, ul. gen. Hallera 19
84-120 Władysławowo
tel. 58 674 54 00
fax 58 674 07 63
www.wladyslawowo.pl
um@wladyslawowo.pl

